
 

Önnur námskeið 

Klókir krakkar 

Atferlisþjálfun - einstaklingsmiðað þjálfunarnámskeið 

 
Nánari upplýsingar má fá á vefsíðu, með því að senda tölvupóst á 

netfangið fraedsla@greining.is eða 

í síma 510 8400. 
 

Skráning á námskeið er á www.greining.is 

 

 

Vorráðstefnan verður 7. – 8 . maí 2020 

Takið dagana frá! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Digranesvegi 5, 200 Kópavogi 

Sími 510 8400 

Skiptiborð er opið virka daga 

kl. 08:30–12:00 og 13:00–15:00 

 

Námskeið 
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Námskeið Greiningar- og ráðgjafarstöðvar eru ætluð þeim sem vinna 

með börnum með þroskafrávik og fatlanir og aðstandendum þeirra. 

Námskeiðin eru í umsjón sérfræðinga stofnunarinnar og eru bæði 

fræðileg og hagnýt. 

Skráning fer fram á www.greining.is, þar eru einnig námskeiðslýsingar 

ásamt upplýsingum um skráningar- og greiðslufyrirkomulag. Skráningu 

lýkur tveimur vikum fyrir námskeiðsdag, eftir það er hægt að skrá sig á 

biðlista. Þar sem gefið er upp mismunandi verð fyrir þátttöku, greiða 

foreldrar og nánir aðstandendur lægra gjaldið. 

September 

PEERS® - félagsfærniþjálfun 

Haldið á Greiningar- og ráðgjafarstöð á þriðjudögum frá 3. september (14 

skipti, kl. 15:00 – 16:30). Námskeiðið er ætlað 13-17 ára unglingum sem eru 

með ADHD, einkenni einhverfu, kvíða, þunglyndi og aðra félagslega 

erfiðleika og foreldrum þeirra. 

26 kennslustundir. Verð: 32.600 kr. 

ABLLS-R: Markmiðasetning í einstaklingsáætlanagerð fyrir börn sem fá 

heildstæða snemmtæka atferlisíhlutun 

Haldið á Greiningar- og ráðgjafarstöð 4. og 25. september (09:00 – 14:00), 8. 

október (09:00 - 12:00) og 2. apríl 2020 (09:00 - 12:00). 

20 kennslustundir. Verð: 43.900 kr. 

Klókir litlir krakkar 

Ætlað foreldrum barna á einhverfurófi á aldrinum 4-8 ára (fædd 2011-2015). 

Haldið á Greiningar- og ráðgjafarstöð á fimmtudögum kl. 13:30 – 15:30, alls 

6 skipti. Hefst fimmtudaginn 19. september. 

14 kennslustundir. Verð: 17.800 kr. (báðir foreldrar)/13.100 kr. (annað 

foreldrið). 

Atferlisíhlutun fyrir börn með þroskafrávik 

Haldið í Gerðubergi 19. og 20. september kl. 09:00 – 16:00. 

16 kennslustundir. Verð: 37.500/11.200 kr. 

Röskun á einhverfurófi, grunnnámskeið 

Haldið í Gerðubergi 27. september kl. 09:00 – 14:00. 

6 kennslustundir. Verð: 19.300/5.800 kr. 

 

 

Kynheilbrigði: Hagnýtar kennsluaðferðir sem nýtast börnum og 

unglingum með þroskafrávik 

Haldið í Gerðubergi 30. september kl. 09:00 – 16:00. 

8 kennslustundir. Verð: 23.500/7.000 kr. 

Október 

Tákn með tali, grunnnámskeið 

Haldið í Gerðubergi 2. október kl. 09:00 – 16:00. 

8 kennslustundir. Verð: 23.500/7.000 kr. 

AEPS færnimiðað matskerfi 

Haldið í Gerðubergi 3. og 4. október kl. 09:00 – 15:00. Í framhaldi af 

námskeiðinu er boðið upp á hóphandleiðslu, 9 kennslustundir. Námskeiðið er 

ætlað fagfólki sem starfar við ráðgjöf, þjálfun eða kennslu ungra barna með 

þroskafrávik. 

23 kennslustundir. Verð: 48.000 kr. 

Skipulögð kennsla 

Haldið í Gerðubergi 7. – 9. október kl. 09:00 – 16:00. 

24 kennslustundir. Verð: 49.400/14.900 kr. 

Skimun og frumgreining einhverfurófsraskana með áherslu á CARS2-ST 

Haldið í Gerðubergi 24. október kl. 09:00 – 14:00. 

6 kennslustundir. Verð: 19.300 kr. 

Nóvember 

Ráðagóðir kennarar 

Haldið í Gerðubergi 4. nóvember kl. 09:00 – 14:00. 

Námskeiðið er ætlað grunnskólakennurum og öðrum starfsmönnum 

grunnskóla sem eru með umsjón barna með röskun á einhverfurófi. 

6 kennslustundir. Verð: 19.300 kr. 

Röskun á einhverfurófi, grunnnámskeið 

Haldið í Gerðubergi 5. nóvember kl. 09:00 – 14:00. 

6 kennslustundir. Verð: 19.300/5.800 kr. 

Ungmenni með einhverfu og önnur þroskafrávik 

Haldið í Gerðubergi 11. og 12. nóvember kl. 09:00 – 15:00. 

14 kennslustundir. Verð: 34.300/10.300 kr. 
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